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نظرة عامة

محتويات العبوة� 1

)x1( مستشعر الماء

)x1( المعلومات التنظيمية)x1( دليل البدء السريع

المكونات األساسية� 2

بعد وضع مستشعر الماء في المنطقة المحددة، سيتم تشغيل مستشعر الماء عند وصول مستوى الماء إلى أعلى من 0.5 ملم. في الوقت 

نفسه، سترسل بوابة EZVIZ المرتبطة تنبيًها صوتيًا وضوئيًا وسيتلقى تطبيق EZVIZ أيًضا إشعار التنبيه. يمكنك التحقق من حالة تشبع 

.EZVIZ الجهاز بالماء من خالل تطبيق

عالمة اتجاه التدوير

عالمة المحاذاة

مسمار االكتشاف

مسمار االكتشاف

تجويف الفتح

منظر خلفي

الزر

الشريط العازل
البطارية

LED مؤشر

مخطط داخلي

الوصفاالسم

اضغط مع االستمرار على الزر لمدة 5 ثواٍن، وستتم إعادة تشغيل مستشعر الماء ثم يدخل في وضع إضافة جهاز.الزر

LED مؤشر

• وميض أزرق سريع: للدخول في وضع إضافة جهاز.	

• وميض أزرق سريع ثم ينطفئ: تمت اإلضافة إلى البوابة بنجاح أو فشلت اإلضافة.	

• وميض أزرق سريع ثم ينطفئ بعد 180 ثانية: ال توجد استجابة إلضافة الجهاز، يخرج النظام تلقائيًا.	

• أزرق لمدة ثانية واحدة ثم ينطفئ: سيتم بدء تشغيل الجهاز أو اضغط على الزر مرة واحدة.	
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اإلعداد
اتبع الخطوات لتعيين جهاز الكشف:

1 . .EZVIZ وقم بتسجيل الدخول إلى حساب تطبيق EZVIZ احصل على تطبيق

قم بتشغيل مستشعر الماء.. 2

أضف مستشعر الماء إلى حساب EZVIZ الخاص بك.. 3

1 �EZVIZ الحصول على تطبيق

قم بتوصيل هاتفك المحمول بشبكة Wi-Fi )مقترح(. . 1
2 .  Google أو    App Store  في “EZVIZ„ البحث عن EZVIZ وتثبيته من خالل  بتنزيل تطبيق  قم 

.PlayTM 
3 ..EZVIZ قم بتشغيل التطبيق وتسجيل حساب مستخدم

EZVIZ تطبيق

  App Store  إذا كنت قد استخدمت التطبيق بالفعل، يرجى التأكد من أنه أحدث إصدار. لمعرفة ما إذا كانت هناك أي تحديثات متوفرة، انتقل إلى

.EZVIZ وابحث عن

تشغيل مستشعر الماء� 2

الخطوة 1: أزل الغطاء الخلفي

 أزل الغطاء الخلفي لمستشعر الماء عن طريق تدويره عكس اتجاه عقارب الساعة باستخدام أدوات مسطحة 

)كعملة معدنية يقل سمكها عن 2 مم( كما هو موضح في الشكل أدناه. 

• يوصى بالضغط باألداة المسطحة داخل التجويف ثم تدويرها، أو يمكنك وضع مستشعر الماء في يدك للضغط عليه ولفه براحة يدك. 	

الخطوة 2:إزالة الشريط العازل

قم بإزالة الشريط العازل للبطارية كما هو موضح في الشكل أدناه.

الشريط العازل

• إذا احتاجت إلى استبدال البطارية، يرجى شراء بطارية CR2032 210 مللي أمبير في الساعة.	

• عند استبدال البطاريات، يرجى إدخالها مع مراعاة توجيه الجانب الموجب ألعلى.	

• حافظ على يديك جافتين ونظيفتين عند لمس لوحة الدائرة.	



3

إضافة مستشعر الماء� 3

يجب استخدام مستشعر الماء مع بوابة  EZVIZ Zigbee  )يشار إليها فيما بعد باسم "البوابة"(. يُرجى إضافة البوابة إلى  EZVIZ Cloud  بالرجوع إلى دليل 

مستخدم البوابة، ثم إضافة مستشعر الماء إلى البوابة.

الطريقة األولى: إضافة عن طريق مسح رمز QR ضوئًيا

قم بتسجيل الدخول إلى حسابك من خالل تطبيق EZVIZ، ثم اضغط على رمز إضافة جهاز، وسيتم عرض واجهة مسح رمز QR ضوئيًا.. 1

Scan QR Code

أزل الغطاء الخلفي لمستشعر الماء عن طريق تدويره عكس اتجاه عقارب الساعة باستخدام أدوات مسطحة )كعملة معدنية يقل . 2

سمكها عن 2 مم( كما هو موضح في الشكل أدناه. يوصى بالضغط باألداة المسطحة داخل التجويف ثم تدويرها، أو يمكنك وضع 

مستشعر الماء في يدك للضغط عليه ولفه براحة يدك.

امسح رمز QR الموجود على الجانب الداخلي للغطاء أو في دليل المستخدم ضوئيًا، ثم أضف مستشعر الماء إلى البوابة.. 3

أضف مستشعر الماء إلى البوابة باتباع المعالج الموجود في التطبيق.. 4

قم بتدوير الغطاء الخلفي لمستشعر الماء بإحكام في اتجاه عقارب الساعة حتى تتم محاذاة عالمة المحاذاة  الموجودة على الغطاء . 5

الخلفي مع العالمة  الموجودة على الغطاء األمامي.

عند تدوير الغطاء الخلفي لمستشعر الماء، اضغط بالعملة المعدنية داخل التجويف ثم قم بتدويرها.
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الطريقة الثانية: إضافة عن طريق البوابة

عند إضافة مستشعر الماء عن طريق البوابة، ضع مستشعر الماء بالقرب من البوابة قدر اإلمكان.

أدخل البوابة في وضع إضافة جهاز وفًقا للتعليمات الواردة في دليل مستخدم البوابة. . 1

أزل الغطاء الخلفي لمستشعر الماء عن طريق تدويره عكس اتجاه عقارب الساعة باستخدام أدوات مسطحة )كعملة معدنية يقل . 2

سمكها عن 2 مم( كما هو موضح في الشكل أدناه. يوصى بالضغط باألداة المسطحة داخل التجويف ثم تدويرها، أو يمكنك وضع 

مستشعر الماء في يدك للضغط عليه ولفه براحة يدك.

اضغط مع االستمرار على زر مستشعر الماء لمدة 5 ثواٍن، وبعدها سيدخل مستشعر الماء في وضع إضافة جهاز.. 3

الزر

عندما يومض مؤشر مستشعر الماء باللون األزرق بسرعة ثم ينطفئ، تكون قد تمت إضافة مستشعر الماء بنجاح إلى البوابة.. 4

بعد إضافة مستشعر الماء بنجاح، قم بتدوير الغطاء الخلفي للمستشعر في اتجاه عقارب الساعة إلحكام الغطاء الخلفي حتى تتم . 5

محاذاة عالمة المحاذاة  الموجودة على الغطاء الخلفي مع العالمة  الموجودة على الغطاء األمامي. 
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التركيب

يمكن وضع مستشعر الماء على أي أسطح مستوية في دورة المياه والشرفة والمطبخ والمخزن وما إلى ذلك. 

• يُرجى تركيب مستشعر الماء في المناطق المعرضة لتسرب المياه.	

• تجنب تركيب مستشعر الماء في األماكن التي غمرتها المياه بالفعل.	

• تجنب تركيب مستشعر الماء في األماكن التي يتحرك فيها األشخاص باستمرار لتجنب إتالفه.	

• تجنب تركيب مستشعر الماء في بيئة بها تآكل أو مجاالت مغناطيسية شديدة. 	

• لتجنب االبتالع دون قصد أو غير ذلك من المخاطر، احتفظ بمستشعر الماء بعيًدا عن متناول الرضع واألطفال عند استخدامه.	

• يوصى بأن تكون المسافة بين مستشعر الماء والبوابة أقل من 20 م. في حالة وجود جدران بينهما، يجب أال يزيد عدد الجدران عن 2.	

• إذا كان لديك منزل على مساحة كبيرة، يُرجى شراء جهازين أو أكثر من أجهزة EZVIZ للحصول على كفاءة استخدام أكبر.	
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EZVIZ عمليات التشغيل على تطبيق

قد تكون واجهة التطبيق مختلفة بسبب تحديث اإلصدار، وتظل األولوية لواجهة التطبيق الذي قمت بتثبيته على هاتفك.

الصفحة الرئيسية� 1

قم بتشغيل تطبيق EZVIZ، وافتح الصفحة الرئيسية للبوابة ذات الصلة، وسيمكنك إدارة جهاز الكشف حسب الحاجة على الصفحة.

سجل اكتشاف جهاز الكشف.Log )السجل(

اإلعدادات� 2

الوصفالمعلمة

خصص اسم جهازك. Device Name )اسم الجهاز(

عند تمكينه، سيتحول الجهاز إلى وضع مكالمة الطوارئ وسيتم تعطيل الزر األصلي للتشغيل وإيقاف التشغيل. Emergency Botton  )زر الطوارئ(

يمكنك رؤية البوابة المتصلة بجهاز الكشف الخاص بك. Related Devices  )األجهزة ذات الصلة(

يمكنك رؤية معلومات الجهاز هنا. Device Information  )معلومات الجهاز(

قم بمشاركة جهازك. Share  )مشاركة(

اضغط لحذف جهاز الكشف من Delete Device .EZVIZ Cloud  )حذف جهاز(
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